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االعتماد
اعتمد هذا املعيار من قِبل اهليةة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها الثانية يف أكتوبر/تشرين األول .1999

مقدمة
النطاق
يص هذا املعيار املتطلبات إلنشاء واستخدام أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات ،كبدائل
إلدارة خماطر اآلفات ألجل تلبية شروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية للنباتات ،املنتجات النباتية والسلع األخرى
اخلاضعة للوائح.

املراجع
يشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
https://www.ippc.int/en/coreعلى
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
./activities/standards-setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة ،روما.

التعريفات
إن تعاري الصحة النباتية املستعملة يف هذا املعيار ترد يف املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
يستخدم هذا املعيار مفهوم "اخللو من اآلفات" لكي يتسنى للبلدان املصدرة أن تقدم التأكيدات للبلدان املستوردة بأن
النباتات ،املنتجات النباتية والسلع األخرى اخلاضعة للوائح ،خالية من آفة أو آفات بعينها ،وأنها تستويف شروط
االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية لدى البلد املستورد ،عندما يكون استريادها من مكان لإلنتاج خال من اآلفات .ويف
احلاالت اليت يدار فيها جزء حمدد من مكان لإلنتاج ،بوصفه وحدة منفصلة وميكن احملافظة عليه خاليا من آفة أو
آفات بعينها ،ميكن اعتباره موقعا لإلنتاج خال من اآلفات .ويتوق استخدام أماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات أو مواقع
اإلنتاج اخلالية من اآلفات ،على املعيار اخلاص ببيولوجيا اآلفة ،خصائص مكان اإلنتاج ،القدرات التشغيلية للمنتجني،
وشروط ومسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات.
وتشمل متطلبات إنشاء مكان لإلنتاج خال من اآلفات أو موقع لإلنتاج خال من اآلفات واحملافظة عليهما ،باعتبارها من
تدابري الصحة النباتية من قبل املنظمة القطرية لوقاية النباتات ما يلي:
-

النظم الالزمة إلثبات اخللو من اآلفات

-

النظم الالزمة الستمرار اخللو من اآلفات
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كما يشمل مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات ،عند االقتضاء ،إنشاء منطقة وقائية
مناسبة واحملافظة عليها.
وتشمل األنشطة اإلدارية الالزمة لدعم مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات ،توثيق النظام
واالحتفاظ بالسجالت الوافية فيما يتعلق بالتدابري اليت اختذت .وتعد إجراءات االستعراض واملراجعة من جانب املنظمة
القطرية لوقاية النباتات ،أساسية لدعم إثبات اخللو من األمراض ولتقييم النظام .كما قد تكون هناك حاجة اىل إبرام
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية.
.1

مفهوم مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات

1.1

تطبيق مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات وموقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات

"مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات" " :مكان إنتاج ال تتفشى فيه آفة حمددة كما تربهن على ذلك األدلة العلمية والذي
يتم فيه احلفاظ رمسيا ،حيثما يقتضى األمر ،على هذه احلالة لفرتة معينة" .وهو يزود البلد املصدّر بوسيلة تتيح له ،إذا
طلب ذلك بلد مستورد ،أن يضمن خلو شحنات النباتات أو املنتجات النباتية أو املواد األخرى اخلاضعة للرقابة واملنتجة
يف مكان اإلنتاج و/أو املنقولة منه ،من اآلفة املعنية ،ألنه قد متت الربهنة على غيابها من ذلك املكان خالل فرتة معينة
من الزمن .ويتم إثبات اخللو من اآلفات عن طريق عمليات مسح ملناطق الزراعة و/أو عمليات تفتيش عليها ويتم احلفاظ
على هذه احلالة عند الضرورة بوسائل أخرى ملنع دخول اآلفة إىل مكان اإلنتاج .وتستند العمليات اىل التوثيق املالئم.
وتبعا لآلفة املعنية ،والظروف احمللية ،ومستوى اخلطر الذي يقبله البلد املستورد ،ميكن حتقيق مستوى كاف من األمن
عن طريق تدابري متفاوتة الشدة ،ترتاوح بني تفتيش بسيط أثناء موسم الزراعة يف سنة التصدير وتطبيق نظام مركب من
عمليات املسح واإلجراءات املساندة على امتداد عدة سنوات.
وميكن تطبيق مفهوم مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات على أي أماكن أو على أي جتمع حلقول يتم تشغيلها كوحدة إنتاج
واحدة .ويطبق املنتج التدابري املطلوبة على مكان اإلنتاج بأسره.
وحيثما يدار قسم حمدد يف مكان اإلنتاج كوحدة مستقلة داخل مكان اإلنتاج ،ميكن احلفاظ على خلو هذا املوقع من
اآلفات .ويف هذه الظروف ،يعترب أن مكان اإلنتاج يضم موقع إنتاج خاليا من اآلفات.
وعندما جتعل بيولوجيا اآلفة من املرجح أن تدخل اآلفة مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج من املناطق اجملاورة ،فمن ضروري
حتديد منطقة عازلة حميطة مبكان اإلنتاج أو مبوقع اإلنتاج تطبق داخلها تدابري مالئمة من تدابري الصحة النباتية.
وسيعتمد نطاق املنطقة العازلة وطبيعة تدابري الصحة النباتية على بيولوجيا اآلفة واخلصائص اجلوهرية ملكان اإلنتاج أو
ملوقع اإلنتاج.
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2.1

التفرقة بني مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات وموقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات ،واملنطقة اخلالية من اآلفات

مفهوم مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات خيتل عن مفهوم املنطقة اخلالية من اآلفات (أنظر املعيار الدولي رقم 4
(متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات)) .فاملنطقة اخلالية من اآلفات هلا نفس اهلدف الذي يتوخاه مكان اإلنتاج
اخلالي من اآلفات ولكنها تنفذ بطريقة خمتلفة .وأية تفرقة بني مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات واملنطقة اخلالية من
اآلفات تنطبق بنفس القدر على موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات.
واملنطقة اخلالية من اآلفات أكرب كثريا من مكان اإلنتاج وتشمل أماكن إنتاج كثرية وقد تغطى بلدا بأسره أو أجزاء من
عدة بلدان .وقد تكون املنطقة اخلالية من اآلفات معزولة حباجز طبيعة أو مبنطقة عازلة مالئمة تكون كبرية عادة .أما
مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات فقد يقع يف منطقة تنتشر فيها اآلفة املعنية ويعزل ،إذا أمكن ،عن طريق إنشاء منطقة
عازلة حول حدوده املباشرة .ويتم احلفاظ بوجه عام على حالة املنطقة اخلالية من اآلفات على امتداد سنوات كثرية دون
توق  ،يف حني أن حالة مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات قد يتم احلفاظ عليها ملوسم زراعة واحد أو عدة مواسم زراعية
وتدار املنطقة اخلالية من اآلفات ككل ال يتجزأ من جانب املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر .ويتوىل املنتج
إدارة مكان ا إلنتاج اخلالي من اآلفات ،بشكل فردى ،حتت إشراف ومسؤولية املنظمة القطرية لوقاية النباتات .وإذا مت
العثور على اآلفة يف منطقة خالية من اآلفات فإن حالة املنطقة بأسرها تصبح حمل شك وتساؤل .وإذا مت العثور عليها يف
مكان إنتاج خال من اآلفات ،فإن هذا املكان يفقد حالته لكن سائر أماكن اإلنتاج يف املنطقة اليت تنفذ نفس النظام ال
تتأثر بذلك على حنو مباشر .وصور التفرقة هذه قد ال تنطبق دوما يف حاالت معينة .وقد يفي مكان إنتاج يقع ضمن
املنطقة اخلالية من اآلفات ،مبوجب تلك احلقيقة ،مبتطلبات مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات ،بالرغم من أن البلد
املستورد قد يطلب التحقق من حالته هذه.
سيتوق اختيار مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو املنطقة اخلالية من اآلفات ،بوصفه خيارا من خيارات اإلدارة ،على
التوزيع الفعلي لآلفة املعنية يف البلد املصدر ،وعلى خصائص اآلفة ،وعلى االعتبارات اإلدارية .ومبقدور كال النظامني
توفري الضمان املطلوب للخلو من اآلفة :تضمن املنطقة اخلالية من آفة معينة ذلك عن طريق التطبيق املشرتك للتدابري يف
منطقة تغطى أماكن إنتاج كثرية؛ و يضمن مكان االنتاج اخلالي من اآلفة ذلك بتطبيق إجراءات اإلدارة وعمليات املسح
وعمليات التفتيش بصورة نوعية ومكثفة على ذلك املكان.
.2

املتطلبات العامة

1.2

العوامل احلامسة ألماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات أو ملواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات

تعتمد إمكانية ضمان خلو مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج من اآلفات على ما يلي:
-

خصائص اآلفة

-

خصائص مكان اإلنتاج وموقع اإلنتاج

-

القدرات التنفيذية للمنتج

-

متطلبات ومسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات.
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املعيار الدولي
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خصائص اآلفة

ميكن إعالن خلو مكان إنتاج أو موقع إنتاج من آفة معينة ،مع الضمان املطلوب لذلك ،إذا كانت خصائص اآلفة مناسبة
لذلك .وقد تشمل اخلصائص املناسبة ما يلي:
-

االنتشار الطبيعي البطيء لآلفة (أو ناقالتها ،عند االقتضاء) وعدم جتاوزه ملسافات قصرية

-

اإلمكانيات احملدودة االنتشار االصطناعي لآلفة

-

النطاق احملدود للكائنات العائلة لآلفة

-

االخنفاض النسيب الحتمال بقاء اآلفة من مواسم سابقة

-

معدل التكاثر املتوسط أو املنخفض لآلفة

-

توافر أساليب حساسة بقدر كاف للكش عن اآلفة ،سواء عن طريق التفتيش البصري أو عن طريق اختبارات
تطبق يف احلقل أو يف املخترب ،يف املوسم املالئم

-

عدم تعارض العوامل املتعلقة ببيولوجيا اآلفة (مثل الكومون) وبإدارة مكان اإلنتاج ،بقدر اإلمكان ،مع الكش
على اآلفة.

كما يعد توافر تدابري فعالة وعملية ملكافحة اآلفة وإدارتها ميزة تساعد على إنشاء مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو
موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات واحلفاظ عليهما.
2.1.2

خصائص مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج



ينبغي الوفاء بالتعري األساسي "ملكان اإلنتاج" (أي أن يتم تشغيله كوحدة إنتاجية أو زراعية واحدة) .وتبعا
لآلفة املعنية والظروف احمللية ،قد يُشرتط أيضا يف مكان اإلنتاج وموقع اإلنتاج ،وكذلك يف املنطقة العازلة عند
االقتضاء ،بعض اخلصائص اإلضافية التالية:



التمتع مبوقع يبعد مبسافة كافية عن املصادر املمكنة لإلصابة باآلفات؛ وبعزلة مالئمة (مع االستفادة من السمات
املادية اليت ميكن أن تشكل حواجز أمام حركة اآلفات)



التمتع حبدود واضحة ،وبتخوم معرتف بها رمسيا



إتاحة إمكانية الوصول إىل املنطقة العازلة (إذا اقتضى األمر)



غياب الكائنات العائلة لآلفة خبالف تلك اليت تفي بشروط التصدير من مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج



غياب الكائنات العائلة لآلفة من املنطقة العازلة (إذا اقتضى األمر) أو توفر وسائل كافية ملكافحة اآلفة يف هذه
الكائنات العائلة.

3.1.2

القدرة التنفيذية للمنتج

ينبغي أن يكون املنتج قد حدد القدرات اإلدارية والفنية والتشغيلية اليت تعتربها املنظمة القطرية لوقاية النباتات كافية
ملنع اآلفة من دخول مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج ،وللمحافظة على اخللو من اآلفات عن طريق تطبيق تدابري الصحة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات

النباتية املالئمة .وينبغي أن يتمتع املنتج أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات بالقدرة على تطبيق تدابري الصحة النباتية
املالئمة يف املنطقة العازلة إذا لزم األمر.
4.1.2

متطلبات ومسؤوليات املنظمة القطرية لوقاية النباتات

ينبغي أن حتدد املنظمة القطرية لوقاية النباتات املتطلبات اخلاصة اليت جيب أن يفي بها املنتج كى يوفر إعالنه خبلو
مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج من اآلفات الضمان املطلوب خللوها من اآلفة .واملنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن
عمليات املسح والتفتيش والنظم األخرى اليت تتحقق من اخللو من اآلفات .وفيما خيص أي آفة معينة وعائل حمدد،
تعد نظم اإلدارة املطلوبة معروفة على نطاق واسع بوجه عام وميكن استخدامها يف أي بلد من البلدان .وقد توفر املنظمة
القطرية لوقاية النباتات ،عند االقتضاء التدريب بشأن نظم اإلدارة هذه .وينبغي أن تراجع املنظمة القطرية لوقاية
النباتات شروط الصحة النباتية املتعلقة باالسترياد و/أو أن تضع بصورة ثنائية الشروط اليت تكفل إمكانية بلوغ االمتثال.
2.2

إنشاء أماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات ومواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات واحملافظة عليها

هناك أربعة عناصر رئيسية ينبغي أن تدرسها املنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى إنشاء أماكن اإلنتاج اخلالية من
اآلفات أو مواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات واحملافظة عليها .وهذه العناصر األربعة هي:
-

نظم حتقيق اخللو من اآلفات

-

نظم احملافظة على اخللو من اآلفات

-

التحقق من بلوغ حالة اخللو من اآلفات أو احملافظة عليه

-

هوية املنتجات ،و أمن الصحة النباتية للشحنة.

1.2.2

نظم حتقيق اخللو من اآلفات

ينبغي أن حتدد عادة املنظمة القطرية لوقاية النباتات جمموعة من الشروط اليت يتعني أن يفي بها املنتج ،واليت تتيح
بعد ذلك إعالن خلو مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج من اآلفات .وستتعلق هذه املتطلبات خبصائص مكان اإلنتاج أو موقع
اإلنتاج (واملنطقة العازلة إذا اقتضى األمر) والقدرات التنفيذية للمنتج .وقد يتطلب األمر عقد اتفاقات رمسية بني املنتجني
(أو منظماتهم) واملنظمة القطرية لوقاية النباتات مبا يضمن اختاذ التدابري النوعية الالزمة.
ويف بعض احلاالت ،قد تشرتط املنظمة القطرية لوقاية النباتات التحقق من حالة اخللو من اآلفات عن طريق عمليات
مسح رمسية لسنة واحدة أو أكثر قبل السنة اليت يتم فيها إصدار شهادات للشحنات ألغراض التصدير .واألساليب
املستخدمة للتحقق من اخللو من اآلفات بهذه الطريقة قد تكون متماثلة مع األساليب املستخدمة للتحقق من اخللو يف
سنة التصدير ،أو قد تكون خمتلفة عنها (أنظر القسم  .)3-2ويف حاالت أخرى ،قد ال تشرتط املنظمة القطرية لوقاية
النباتات سوى التحقق من اخللو من اآلفات يف سنة اإلنتاج .وعلى أية حال ،سيتمثل اهلدف الذي تتوخاه ،بوجه عام،
املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملنتجون يف احملافظة على حالة اخللو من اآلفات ملكان اإلنتاج أو ملوقع اإلنتاج بصفة
مستمرة خالل فرتة تغطى سنوات عدة .وينبغي اختاذ ترتيبات حمددة لسحب حالة اخللو من اآلفات إذا مت الكش عن
اآلفة يف مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو يف موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفة أو يف املنطقة العازلة املفرتض فيها أن تكون
املعيار رقم 8 -10
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خالية من اآلفات ،وإلعادة حتقيق حالة اخللو من اآلفات والتحقق منها ،مبا يف ذلك استقصاء السبب والنظر يف التدابري
الكفيلة مبنع اإلخفاق مستقبال.
ويف حالة إقامة مواقع إنتاج خالية من اآلفات ،ميكن استخدام عمليات املسح يف تعيني احلدود من أجل حتديد نطاق
هذه املواقع.
2.2.2

نظم احملافظة على اخللو من اآلفات

ينبغي أن تشرتط بوجه عام املنظمة القطرية لوقاية النباتات تطبيق تدابري حمددة على مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج
(وعلى املنطقة العازلة إذا اقتضى األمر) قبل موسم النمو و/أو خالله ،وأن تكون مسؤولة عن اإلشراف العام على مكان
اإلنتاج أو موقع اإلنتاج لضمان الوفاء بهذه املتطلبات .وينبغي أن تستهدف هذه التدابري احليلولة دون دخول اآلفة اىل
مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج ،أو تدمري حاالت وجود اآلفة اليت مل يتم الكش عنها يف وقت سابق .وقد تشمل هذه
التدابري ما يلي:
-

تدابري وقائية (مثل مواد اإلكثار اخلالية من اآلفات ،وإزالة الكائنات العائلة األخرى)

-

تدابري استبعادية (مثل احلواجز املادية ،والعوازل ،والضوابط على املعدات ،واآلالت ،والرتبة ،ووسائط الزراعة)

-

تدابري مكافحة اآلفات (مثل أساليب الزراعة ،ووسائل املعاجلة ،واألصناف احملصولية املقاومة لآلفات).

وينبغي مطالبة املنتج مبا يلي:
-

إخطار املنظمة القطرية لوقاية النباتات بأي ظهور مشكوك فيه لآلفة أو بأي ظهور فعلى هلا

-

إمساك سجالت ذات صلة بشأن اإلجراءات الزراعية وإجراءات مكافحة اآلفات خالل الفرتة الزمنية اليت
حتددها املنظمة القطرية لوقاية النباتات.

3.2.2

التحقق من بلوغ حالة اخللو من اآلفات أو احملافظة عليها

ينفذ التحقق من حالة اخللو من اآلفات من جانب موظفي املنظمة القطرية لوقاية النباتات أو األشخاص الذين ترخص
هلم املنظمة القطرية لوقاية النباتات بذلك والذين يضطلعون بعمليات املسح النوعية لتقييم حالة اخللو من اآلفات ملكان
اإلنتاج أو موقع اإلنتاج (أو املنطقة العازلة ،إذا تطلب األمر) .وتتخذ عمليات املسح هذه يف معظم األحيان صورة عمليات
التفتيش أثناء موسم النمو ولكنها قد تشمل أيضا أساليب كش أخرى (أخذ العينات ثم إجراء اختبارات عليها يف
املخترب ،ووضع الشراك ،وإجراء اختبارات للرتبة ،وما إىل ذلك).
وميكن التحقق من حالة اخللو من اآلفات عن طريق عدد حمدد أو تواتر معني من عمليات التفتيش أو االختبارات (مثل
ثالث عمليات تفتيش يفصل بني كل منها شهر واحد) .وقد تتعلق عمليات التفتيش أو اإلجراءات األخرى مبوسم زراعي
واحد ،أو قد تكون مطلوبة خالل عدة مواسم زراعية .وقد يكون من املطلوب إجراء تفتيش على السلعة اليت مت حصادها
أو اختبارها يف مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج .وقد يكون من املطلوب أيضا استمرار حالة اخللو من اآلفات على امتداد
عدد من السنني ،وقد حتظر زراعة النباتات العائلة يف املوقع يف السنوات السابقة.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وينبغي أن تستند إجراءات التحقق إىل تصميم يتعلق بتقسيم مكان اإلنتاج إىل رقع فردية ،وأن تنفذ – تبعا لآلفة
وأعراضها  -عن طريق تقدير إمجالي أو عن طريق أخذ العينات .وقد يؤثر ظهور اآلفة يف منطقة حتيط مبكان اإلنتاج
اخلالي من اآلفات أو مبوقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات على نطاق املسح املطلوب.
4.2.2

هوية املنتجات ،و أمن الصحة النباتية للشحنة

قد تكون تدابري التحقق ضرورية للمحافظة على هوية املنتجات (وضع بيانات على العبوات لضمان إمكانية اقتفاء مكان
اإلنتاج اخلالي من اآلفات) وسالمة الشحنة .وينبغي احملافظة على خلو املنتجات من اآلفة بعد احلصاد.
3.2

متطلبات املنطقة العازلة

يف احلاالت املالئمة ،يشمل إنشاء مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات واحملافظة عليه
إجراءات تتعلق باملنطقة العازلة املرتبطة مبكان اإلنتاج أو مبوقع اإلنتاج.
وينبغي أن حتدد املنظمة القطرية لوقاية النباتات نطاق املنطقة العازلة استنادا إىل املسافة اليت حيتمل أن تنتشر فيها
اآلفة بصورة طبيعية أثناء موسم النمو .وينبغي أن تنفذ عمليات املسح ألغراض الرصد بتواتر كاف خالل موسم زراعي
واحد أو أكثر .وسيعتمد اإلجراء الذي يتعني اختاذه ،يف حالة الكش عن اآلفة يف املنطقة العازلة ،على متطلبات
املنظمة القطرية لوقاية النباتات .وقد يقتضى األمر سحب حالة اخللو من اآلفات من مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج ،أو
قد يقتضى تطبيق تدابري مكافحة مالئمة يف املنطقة العازلة .وعلى أية حال ،ينبغي التحقق سلفا من إمكانية تنفيذ
عمليات املسح أو إجراءات املكافحة .وميكن إذا اقتضى األمر وضع إجراءات كافية تدعم التأكيد بأن حالة اخللو من
اآلفات قد متت احملافظة عليها (اإلبالغ/اإلخطار والعالنية على النطاق احمللى ،واللوائح احمللية ،ومكافحة/إزالة
اآلفات اليت مت الكش عنها).
.3

التوثيق واالستعراض

ينبغي أن ختضع التدابري املتخذة إلنشاء مكان اإلنتاج اخلالي من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات وللمحافظة
عليها ،مبا يف ذلك التدابري املتخذة يف املنطقة العازلة إذا اقتضى األمر ،للتوثيق الوايف واالستعراض الدوري .وينبغي أن
تضع املنظمة القطرية لوقاية النباتات إجراءات للمراجعة ،ولالستعراض ولتقييم النظم يف املوقع.
1.3

السجالت العامة

ينبغي أن توفّر ،عندما يقتضى األمر ،الوثائق املتعلقة بالنظام اإلداري الذي تطبقه املنظمة القطرية لوقاية النباتات إلنشاء
أماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات أو مواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات بوجه عام ،وفيما يتعلق باآلفة (أو اآلفات)
احملددة املعنية .ويشمل هذا تفاصيل نظم املراقبة املستخدمة (مبا يف ذلك التفتيش ،واملسح ،والرصد) ،وإجراءات
االستجابة لوجود اآلفة (خطط العمل التصحيحية) ،وإجراءات ضمان هوية املنتجات ،و أمن الصحة النباتية للشحنة.
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وينبغي أن توفر الوثائق ،عندما يقتضى األمر ،بشأن اإلجراءات احملددة املتخذة يف مكان اإلنتاج أو موقع اإلنتاج وأية
منطقة عازلة ذات صلة فيما يتعلق بإقرار حالة اخللو من اآلفات يف موسم زراعي بعينه ،مبا يف ذلك نتائج عمليات املسح
وسجالت إدارة اآلفة (مثل أنواع وتواريخ املعاجلات  ،واستخدام األصناف احملصولية املقاومة لآلفات).
وينبغي أن تُوثّق إجراءات سحب حالة اخللو من اآلفات ورد هذه احلالة.
وقد يقتضى األمر وضع خطة تنفيذية إذا كان من املتعني اختاذ تدابري مركبة إلنشاء مكان إنتاج خال من اآلفات أو موقع
إنتاج خال من اآلفات واحملافظة عليها ،ألن املطلوب ضمان عالي للخلو من اآلفة .وينبغي أن تستند هذه اخلطة ،عندما
يقتضى األمر ،إىل اتفاقات أو ترتيبات ثنائية تتضمن التفصيالت احملددة املطلوبة يف تشغيل النظام ،مبا يف ذلك دور
ومسؤوليات املنتج والتاجر (أو التجار) املعنيني.
2.3

إعالن إضايف عن شهادات الصحة النباتية

يؤكد إصدار املنظمة القطرية لوقاية النباتات لشهادة الصحة النباتية إلحدى الشحنات أن متطلبات مكان اإلنتاج اخلالي
من اآلفات أو موقع اإلنتاج اخلالي من اآلفات قد مت الوفاء بها ،وجيوز البلد املستورد أن يطلب إعالنا إضافيا مالئما
بشأن شهادة الصحة النباتية هلذا الغرض.
3.3

توفري املعلومات

ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدر أن توفر ،عند الطلب ،للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد
املستورد األساس املنطقي الذي مت االستناد إليه يف إنشاء أماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات أو مواقع اإلنتاج اخلالية من
اآلفات واحملافظة عليها .وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصدّر أن تبادر على وجه السرعة اىل توفري
معلومات عن إنشاء أماكن اإلنتاج اخلالية من اآلفات أو مواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات أو سحب حالة اخللو من
اآلفات من هذه األماكن أو تلك املواقع للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد إذا كانت هناك ترتيبات أو
اتفاقات ثنائية تنص على ذلك.
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اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.
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